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سرمایه گذاری هوشمند



http://www.investopedia.com/articles/investing/030716/can-investors-find-tasty-returns-pizza.asp

*Investopedia is a premiere resource for investing education, personal finance, market analysis 
and free trading simulators. With a comprehensive financial ...

.در این گزارش سعی شده است مطالب از منابع معتبر و با ذکر منبع ارائه گردد
.سایت مرجع در ارائه گزارشات مالی، با بیش از بیست میلیون بازدید کننده میباشدInvestopediaسایت مرجع * 



ای پیتزا بعد از استیک و مرغ سوومین ذو 
.پرطرفدار است

تقاضووا بوورای پیتووزا بای ووه بووا   وابوود 
ماند، حتی در زمانی که اوضوا  اتتاواد و

.م تریان  راب است

نکتوووه اینتاسوووت کوووه پیتوووزا در مقابووو  
اگوور . بحرانهووای اتتاووادی مقوواو  اسووت

د، اتتااد در وضعیت رونق و توسوعه باشو
مووورد  پیتوووزا میوورنووود و اگووور اتتاووواد در 
وضعیت رکود بو  باشود، بواز مورد  پیتوزا

.می  ورند

recession-proof



عشق به پیتزا نهایت ندارد

روند ( USDA)وزارت کشاورزی ایاالت متحده آمریکا براساس گزارش 

فزایش تقاضا اوج این ا. رشد مصرف پیتزا به شدت رو به افزایش است

. می باشد19تا 12سنین بین

ما به کجا می رویم؟



اقدام سریع
سرمایه گذاری هوشمند



،شوندافرادی که وارد کسب و کار فست فود می % 80
.بعد از یک سال ورشکست شده و از آن خارج میشوند

انتخاب درست
سرمایه گذاری هوشمند



دارید، شما نیاز به حمایت و پشتیبانی 
!توانید به تنهایی نمیو 

اندازی و تبلیغات تا شناخته شدن را از کسب و کارهای جدید گرفته است، بازار رقابت امروز فرصت راه

.بودخواهدشمابینیپیشازبیشترخیلیپرداختخواهیدکردنتجربهبرایکهزمانیومالیهزینه



چیست؟فرنچایز
است که بر اساس آن یک طرف میتواند بوه دانوشمتوزیفرنچایز

د، کنوو عالمت تتاری طرف مقاب  دست پیدا فرایندباا تااصی، 
و  ودمات  وود را تحوت آن نوا  موی توانود کا بوا به گونوه ای کوه 
.تتاری ارائه دبد

ایوون امتیوواز معاووو  حووق امتیوواز اولیووه و سووا نه پردا ووت ازایدر 
.میگردد

فرنچایزتحلیل 
ای یک روش  یلی متداول جهت شرو  یک کسب و کار برفرنچایز

ا بوصونایعیمرد  است، مواوصا برای کسانی که عالته دارند در 
.  فعالیت کنندفودفسترتابت با  مانند صنعت 



را پردا تهواسوه گوروه از فرنچوایزمعاو  تراردادبای 
:شام  می شود که نااینده باید پردا ت کند

اولیه استفاده از عالمت تتاریا متیازحق •
بزینه آموزش، تتهیزات و  دمات م اوره ای•
مستار یا درصد از فروش ا متیازحق •

کیاجارهمانندوبستندموتتیفرنچایزتراردادبای
.باشندمیکاروکسب
اهجریباوسالسیتاپنجازتراردادنو بهبسته
موعدازپیش اتاهیاونقضبرایجدیبای
.بستندباراه



وجوود دارد وفرنچایزمزایای زیادی در سرمایه گ اری 
.ب  دارداشکا تیباچنین 

یوکا متیوازمنافع گسترده م وای در  ریود حوق 
.کسب و کار آماده و عالیاتی وجود دارد

فرمولهای آماده تولید و ارائه  دمت
لباسهای متحدال ک  کارکنان

داشتن یک برند  وش نا 
آموزش

برنامه ریزی مالی
تایید شدهکنندگانتامین 

چبیولیاستموفقیتبرایفرمولیکاینگرچه
نداردوجودگارانتیی

:معایب
شارژبزینهواولیهاندازیراهسنگینبزینه

درصدب تالیچهارازمابیانه
 ودتانکاروکسبتلاروکنترلدرمحدودیت
آورینوو التیتدرمحدودیت

تموتعیمانندعواملیدیگریکاروکسببرمانند
نو اینرویبرمدیریتیضعفیاونامناسبمکانی
بود وابدموثرب کاروکسب
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بینش دقیق
سرمایه گذاری هوشمند



360عالمت تجاری سیب 

یویژگیهای محصوالت تولید

نظیربیطعموکیفیت•

غذاهاترینطرفدارپردادنقرارهدف•

پیتزای)مختلفسالیقنظرتامین•

(ایتالیایینازکوآمریکاییحجیم

وسسوسیبدونپیتزایارائهتوانمندی•

کالباس

آردتکنولوژیازکاملشناخت•

ویژگیهای مدیریتی

طراحی داخلی، منو و بسته ویژگیهای 
بندی

ویژگیهای فرایند تولید

برنوود بووا مهالعووه و لوگووویو طراحووی عنوووان •

و انتخوا،  طراحویبرنودین تهابق با اصول 

.ثبت شده است

عه ای از متخصصین و مشاوران بر توسمجموعه•

و ایجوواد موبوبیووت بوورای ایوون برنوود همووت 

.اندگمارده

تولیدفرایندسازیساده•

آشپزسربهنیازعدم•

کارگرانسریعآموزش•

زخانهآشپاختصاصیتجهیزاتتولیدوتهیه•

شدهمستندفرایندهایوهادستوالعمل•

بصریزیبایی•

داخلیطراحیسازیاستاندارد•

تابلوطراحیسازیاستاندارد•

سردرگمومشتریبرایمنوسازیساده•
دادنسفارشزماندرمشترینکردن

شکلیسازیبرندوشکلدرتفاوت•

سیبدستمزدحقوقومالیسیستم•

سیبخودکارنظرسنجیسیستم•

بسایتوطریقازالکترونیکیفروشسیستم•
www.sib360.irسیب

سیبمبایلافزارنرمفروشسیستم•

ومشتریانباارتباطمدیریتسیستم•
آنهابهاعتباردهی



انعطاف پذیری 

امکووان تاسوویس شووعبه و ارائووه 
سرویس از مراکز خرید توا ماوازه 
های مولی از منواطق لووکس توا 
مناطق عوادی در مرکوز شوهر  از 

تهران تا شهرستانها

و بازاریابیتبلیغات

@pizzasib360

عبنظارت و کنترل متمرکز ش

بازرسی های دوره ای•

ارزیابی و رتبه بندی شعب•

طراحی شخصویت اختصاصوی •
برای پیتزا سیب

-کمپوینریزی و اجرای برنامه •
تبلیااتیهای

برنامه ریزی و سرمایه گوذاری•
شوووبکه هوووای درتبلیاوووات

ی اجتماعی و سایتهای اینترنت
ارائوووه مشووواوره راهکارهوووای •

بازاریابی



Internet Services

سامانه جامع فروش الکترونیکی و پرداخت آنالین

مبایلاز طریق سایت و نرم افزار 

تا کلیک کنید ما اومدیم

www.sib360.ir



سرمایه گذاری هوشمند
حس خوب موفقیت 



نگران تامین تجهیززات خز 

.تولید پیتزا نباشید

فراینزد انتازا  شما را در ما 
موقعیززت منززانی و ارزیززابی 
ملک تا عقد قرارداد همراهی 

.خواهیم کرد

کلیه مراحل طراحی و اجزرای 
تاسیسززات زیززر سززاختی، 

و تززابلودکوراسززیون سززالن، 
نمای بیرونی را به مزا واگزذار

.کنید



ع شما باشی از برنامه جام

کمپینهززایبازاریززابی و 

ب تبلیغززاتی پیتزززا سززی

.بودخواهید 

ه شما از طریق آشنایی بزا زنجیزر
اده از ما و با استفکنندگانتامین 

مزیت خرید جمعی بزا شزرای  و 
قیمتهززای مناسززبتری خریززد 

.کردخواهید 

ا مدیران و کارکنان کلیدی شزم
از تجربیات و آموزشهای مزا در 
حززوزه هززای تولیززد، مززدیریت، 
ا بازاریابی و مدیریت ارتبزا  بز

.میشوندمندمشتریان بهره 

پیتزامحرمانههایدهندهطمع
خواهدقرارشمااختیاردرسیب
.گرفت



ARE YOU READY?

حرکت در پیتزا سیب



:چشم انداز

1414ایرانی تا سال فودفستپیتزا سیب موبو، ترین برند 



:بیانیه ماموریت پیتزا سیب

.  با ارائه خدمتی پایدار و تامین غذایی سالم  با افتخار به سالمت و اقتصاد خانواده کمک میکنیم



:اهداف پیتزا سیب

:کسب حداکثر موفقیت در کسب و کار از طریق•

پاساگویی به سالیق ماتلف مشتریان با ایجاد طعم های لذیذ و متنوع•

نوآوری، تنوع و زیبایی بصری•

ات نیروی کار و بهره گیری از پیشرفته ترین امنانات سوریپایداری سرویس از طریق آموزش و افزایش بهره •
افزاری و نرم افزاری

نظارت و کنترل متمرکز و آنالین شعب•

ا سیبوفادار سازی مشتریان با اجرای فرایند مدیریت ارتبا  با مشتریان و ایجاد شاصیت مستقل برای پیتز•

توجه به اقتصاد خانوار و کاهش قیمت تمام شده•

افزایش ارزش و اعتبار برند•

چابنی در واکنش به تغییرات بازار•



.غذایی سالم از بهترین مواد اولیه تازه به شما ارائه کنیم•

.باالترین کیفیت غذا را با قیمتی اقتصادی به شما عرضه کنیم•

.خواسته های شما را به دقت گوش کرده و آنها را با جدیت دنبال کنیم•

.برای شما محیطی دوستانه، سالم و پاکیزه فراهم کنیم•

.به محض تماس با ما بطور دوستانه و حرفه ای آماده خدمت رسانی به شما باشیم•

.در تمام ساعات ارائه خدمت، خدمتی پایدار و سریع به شما ارائه کنیم•

.کانالهای پذیرش سفارش و خدمت رسانی را توسعه دهیم•

.شما را جبران کنیموفاداریشما را حفظ و خریدهایسوابق •

ل ما بر اساس احترامی که برای تمامی مشتریان خود قائ
:متعهد می شویم کههستیم 



:ساختار مدیریتی پیتزا سیب



که به خانواده پیتزا سیب بپیوندید؟ایدآیا آماده 
برای تصمیم گیری از ما کمک بگیرید

سایر شهرها تهران عنوان

به موقعیت ملک داردبستگی به موقعیت ملک داردبستگی مغازههزینه تامین 

تومانمیلیون 490 تومانمیلیون 450 داشتن یک شعبه تجهیز شده سیبهزینه

میلیون تومان15-20 میلیون تومان10-15 موجودی مواد اولیه

میلیون تومان5-10 میلیون تومان1-5 بندیبسته موجودی 

میلیون تومان10-15 میلیون تومان10-15 هافتتاحیهزینه 

قراردادمطابق جدول پیوست قراردادمطابق جدول پیوست عمومی ماهیانهدر هزینه های مشارکت

سال10 سال10 قراردادزمانمدت 

اندازیهزینه های اولیه راه

.میلیون تومان سرمایه نیاز دارید500به به خانواده پیتزا سیب به غیر از مغازه، حداقل شما برای پیوستن



:سه گام تا اخذ نمایندگی پیتزا سیب

مراه تکمیل فرم پیوست این سند و ارسال به ه-گام اول

info@sib360.irمستندات تکمیلی به آدرس ایمیل 

مذاکره با نماینده توسعه بازار پیتزا سیب-گام دوم

عقد قرارداد-گام سوم

از هم اکنون تجربه پیتزا سیب شما آغاز گردید

mailto:info@sib360.ir


360مشاصات فردی متقاضی اخذ نمایندگی پیتزا سیب 
(باشد این فرم برای هر یک از شرکا تنمیل و ارسال گرددچنانچه اخذ نمایندگی بصورت شراکتی مد نظر می)

نام خانوادگی نام

تاریخ تولد محل تولد

شماره مبایل شماره تلفن ثابت

آدرس محل سنونت

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی

سوابق شغلی

دالیل عدم ادامه کار میزان موفقیت سمت شرح شغل تاریخ اتمام تاریخ شروع

داراییهای ملنی

ارزش تقریبی میزان سهم توضیحات نوع ملک

ملنیسایر داراییهای غیر 

متقاضیامضای 

https://telegram.me/pizzasib360. مطرح گرددتلگرامهر گونه سوالی از طریق. گرددارسال info@sib360.irصورتحسا  باننی سه ماه آخر ضمیمه این فرم و به آدرس ایمیل 

mailto:info@sib360.ir


وینترطعمخوشارائهباسیبپیتزا
کاییآمریحجیمپیتزاهایترینمتنوع
هباستتوانستهایتالیاینازکو

امکانپیشرومجموعهیکعنوان
ازراآنالینپرداختواینترنتیخرید
یتزاپمبایلبرنامهوسایتو،طریق
.آوردفراهمسیب

متنوعوبهترینماحاضرحالدر
ردراگذاریسرمایهفرصتهایترین
هایماازهتاخریدمراکزازجا همه
مناطقتالوکسمناطقازمولی 
تاتهرانازشهر مرکزدرعادی

.کنیممیارئهشمابهشهرستانها

یوک 360اخذ نمایندگی پیتزا سیب 
موودل کسووب و کوواری سووودآور  بووا 

انوودازی پووایین و بووا هووای راههزینووه
.باشدها میحداقل نیازمندی


